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Kaikki vuosikurssit: periodiopetus ja pajat alkavat maanantaina 9.1. viikolla 2. Periodiopetus 
loppuu toukokuun puolessa välissä, jonka jälkeen on vielä mahdollista suoriRaa itsenäisiä opintoja 
tai osallistua #StopHatredNow-tapahtumaan.  

Opetusperiodien opetuspäivät ovat maanantai ja keskiviikko (lauRa klo 9.40, ellei toisin sovita). 
Tiistai on maalauspajan ja performanssipajan päivä. Luennot ja äänipaja ovat torstaisin. Liikkuvan 
kuvan ja piirustuksen pajat pidetään perjantaisin. Tarkemmat kurssiohjelmat ilmoitustaululla sekä 
kurssien opeRajilta.   
  
Työskentelyviikolla ja hiihtolomalla (viikot 5,8,13,19 ja 20) ei ole pajoja eikä luentoja. Periodiopetus 
jatkuu työskentelyviikoille!  

Viikolla 8 koulu on hiihtolomalla.  
Kesälomaa vietetään 1.6. alkaen. Kesäloman aikana on mahdollista suoriRaa kesäopintoja sovitun 
mentorin ohjauksessa. Suunnitelma kesäopinnoista on palauteRava Kelan tukia varten huh\-
toukokuussa. Toimistosta saa lisäinfoa kesäopinnoista.  

Muita vapaapäiviä keväällä 2023, jolloin ei ole opetusta ja toimisto on kiinni:  
7.4. Pitkäperjantai 
10.4. Toinen pääsiäispäivä 
1.5. Vappu 
18.5. Helatorstai 

Pakollinen kaikille vuosikursseille: TORSTAI-LUENNOT (2+1 ov) Vaihtuva ajankohtainen 
luennoitsija. Pääosin Zoom-alustalla, jonne saa linkin sähköpos\tse. Koulun ulkopuoliset 
osallistujat saavat linkin pyydeRäessä ja sen mukana koulun ee`set ohjeet. Luennot pidetään aina 
torstaisin klo 10, kesto n. 2 h. 

  
HUOM! Läsnäolo merkitään itse ilmoitustaululla olevaan läsnäololistaan. Luennoilla on 
käytävä vähintään 80%, joRa niistä saa opintoviikot. Poissaoloa voi paikata 
oppimispäiväkirjalla, mistä on soviRava rehtorin kanssa.  

                       

Tapahtumapäiväkirja:   Lisä\etoja ilmoitustaululla. 
  
Läsnäolo koulussa: Muista merkitä läsnäolosi pajalistoihin. Pidemmistä poissaoloista tai opintojen 
keskeytyksestä/lopetuksesta tulee sopia rehtorin kanssa ja ilmoiRaa väliRömäs\ toimistoon!  

Läsnäolo kursseilla: Sovi mahdollisista lyhyistä poissaoloista (esim. sairaus) ja niiden 
korvaavuuksista kurssin opeRajan kanssa. Läsnäolo kursseilla vaikuRaa kurssiarvioin\in. 
Opintoviikkoja periodista saa vain jos on ollut 80% kurssilla läsnä.  
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Välineet ja työt: Merkitse nimelläsi ja vuosikurssillasi periodien aikana luokissa käyRämäsi 
välineet. Nimikoi maalarinteipillä nimelläsi ja vuosikurssillasi itsellesi säilytyslokero (kunkin 
vuosikurssin luokka\lassa) vuoden alkaessa.   
    
Älä kiinnitä teippiä laUaan.  
Pidä säilytys\lat siis\nä ja tavarasi omissa lokeroissa kei`össä/luokissa.   
 Vie pois periodin materiaalit, välineet ja työt luokista periodin päätyVyä!  
  
Säilytä ruokatarvikkeet kei`össä ja jääkaapissa \ivis\ suljetuissa ja nimelläsi merkityissä as\oissa/
purkeissa \skipöydän yläpuolella ja jääkaapissa. Heitä pois vanhat ruuat jääkaapista. Pidä 
\skipöytä siis\nä.  
  
Omissa työskentelylokeroissa tai luokissa ei saa säilyVää ruokatarvikkeita!   
  
Tietokoneet: Ota varmuuskopiot työskennellessäsi koulun \etokoneilla. Koulun koneilta 
poistetaan vanhat \edostot säännöllises\ lukukausien päätyRyä.   
  
Mukavaa keväVä! 


